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 :TPMSسيستم نظارت بر فشار باد تاير
امروزه در بسياري از كشورها استفاده از
سيستم  TPMSاجباري شده و به زودي جزء
الزامات مراكز معاينه فني خودرو خواهد شد.
اگرچه سيستم  TPMSبه دليل نگه داشتن ميزان فشار
باد تاير خودرو در نزديكي مقدار مجاز آن باعث بهينه
س���ازي مصرف
سوخت خودرو و
كاهش آاليندگي
آن مي شود ،اما
علت اصلي عرضه
اي��ن سيستم در
بازار انبوه خودرو،
اف��زاي��ش ايمني
خودرو است .در حال حاضر دو نوع سيستم  TPMSدر
دنيا وجود دارد كه در اين مقاله به هر دوي آن ها مي
پردازيم.
سيستم غير مستقيم:
 TPMSغير مستقيم يا انفعالي ،از اطالعات سرعت
چرخ كه به وسيله سيستم ترمز ضد قفل ( )ABSاندازه
گيري مي شود ،استفاده مي كند تا تعيين شود كه چه
زماني فشار باد تاير به كمتر از  30درصد فشار باد در حالت
خنك بودن الستيك مي رسد .از آنجا كه هنگام كم باد
شدن الستيك ،شكل آن دفرمه شده و مطابق شكل -1
 ، Aقطر دايره الستيك " "Xكاهش مي يابد ،در نتيجه
مقداري افزايش سرعت دوراني نسبت به تاير پرباد (شكل
 )B -1خواهيم داشت.

اين اختالف سرعت دوراني براي محاسبه ميزان كم باد
شدن هر تاير به كار مي رود اما تنها زماني مي توان از آن
استفاده كرد كه حداقل فشار باد يكي از تايرها در وضعيت
مناسب باشد.
سيستم  TPMSغيرمستقيم ،ميانگين سرعت هر چرخ
را با چرخي كه در موقعيت ضربدري آن قرار گرفته،
مقايسه مي كند چون هنگام دور زدن خودرو ،چرخ هاي
بيروني سريعتر از چرخ هاي داخلي مي چرخند.
از آن جا كه در اين روش از مقايسه سرعت چرخ ها به
جاي اندازه گيري مستقيم فشار باد تايرها استفاده مي
شود ،براي تنظيم و كاليبراسيون آن اكثر اين نوع سيستم
ها داراي يك پروسه ريست سيستم براي زمان پس از
تنظيم باد تايرها ،تعويض تايرها و يا تعويض تايرها با
يكديگر هستند.
سيستم مستقيم:
سيستم  TPMSمستقيم يا فعال از سنسورهاي فشاري
كه روي چرخ ها نصب شده اند استفاده مي كند تا تعيين
كند كه چه زماني فشار باد تاير به كمتر از  25درصد فشار
باد در حالت خنك بودن الستيك مي رسد .اطالعات فشار
باد ،سرعت و دما با توجه به كشور مورد استفاده در
فركانس  315يا  415مگاهرتز به ماژول كنترل TPMS
ارسال مي شود .هر سنسور داراي يك شماره شناسايي
منحصر به فرد است .اين سيستم همچنين مي تواند فشار
باد الستيك زاپاس را نيز كنترل كند؛ كاري كه در سيستم
 TPMSغيرمستقيم امكان پذير نيست.
براي اينكه  TPMSبتواند موقعيت مكاني هر يك از
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سنسورها را شناسايي كند ،الزم است شماره شناسايي
منحصر به فرد هر يك از سنسورها براي چرخي كه بر
روي آن نصب شده است ،ثبت شود .بعضي مدل ها با
استفاده از يك سيستم مكان ياب خودكار قادرند موقعيت
سنسور را در شروع حركت وسيله نقليه تشخيص دهند؛ اما
در مدل هاي ديگر ،شماره شناسايي مي بايستي با استفاده
از تجهيزات تعيين شده توسط كارخانه سازنده ،در ماژول
 TPMSبرنامه ريزي شود.
بعضي مدل ها مجهز به دكمه انتخاب عملكرد هستند
كه اجازه مي دهد دو سري فشار باد در سيستم تعيين شود
كه اين دو سري مقدار براي تغييرات زمستان و تابستان
مفيد هستند.
سنسورهاي TPMS
سنسورهاي  TPMSاز شركتهاي سازنده مختلف و در
طراحي هاي گوناگون در بازار وجود دارند .همه آنها داخل
تاير نصب مي شوند ،برخي از آنها بر روي رينگ نصب
شده و بعضي از آن ها با شير تخليه باد الستيك تركيب
مي شوند .اطالعات ارسالي شامل فشار باد ،دماي باد،
ميزان سرعت و كد شناسايي سنسور هستند .در حال
حاضر اكثر سيستم هاي  TPMSداراي يك باتري
ليتيومي غير قابل تعويض هستند كه حدود  7تا  10سال
عمر مي كند .در آينده تالش مي شود سنسورهايي توليد
شود كه نياز به باتري نداشته باشند و در نتيجه عمر آن ها
افزايش يابد .سنسورهاي  TPMSمعمو ًال در وضعيت
خاموش فروخته مي شوند و پس از نصب بر روي خودرو
به وسيله ابزار خاصي فعال شده و يا با استفاده از نيروي
گريز از مركز ايجاد شده در اولين استفاده به
صورت اتوماتيك راه اندازي مي شوند.
وقتي خودرو بيش از پانزده دقيقه متوقف
بماند ،سنسور وارد حالت پارك شده و تنها هر
 12تا  15ساعت اطالعات تاير را ارسال مي
كند .هنگام استارت زدن و شروع به كار
خودرو ،سيستم هر  15ثانيه اطالعات را ارسال
مي كند تا مكان سنسور تعيين شود .پس از آن
سنسور هر  60ثانيه يك بار و يا پس از ايجاد
نغيير در باد الستيك ،اطالعات تاير را ارسال
مي كند .زمان هايي كه در اين مقاله به آن ها
اشاره كرديم ،زمان هاي معمول هستند و
بسته به مدل و نوع سيستم ممكن است
متفاوت باشند.
خرابي سنسور
معمو ًال خودروهاي مدرن ام��روزي چرخ
زاپاس ندارند و در زمان پنچري با استفاده از
روش هاي تعمير موقت به كار خود ادامه مي
دهند.در اين روش معمو ًال از يك پمپ باد
باتري دار استفاده مي شود .برخي سنسورهاي
 TPMSممكن است هنگام رفتن تايرها به
حالت تعمير ،آسيب ديده و نياز به تعويض
داشته باشند .اگرچه بعضي مدل ها نيز با تميز
و سرويس كردن مطابق دستورالعمل كارخانه،
مي توانند مجدداً مورد استفاده قرار بگيرند.
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علمي

سام رئيسي

عیب یابی باتری

باتری های مورد استفاده در اتومبیل ها به لحاظ ساختار آنها به  2دسته تقسیم می شوند:
باتری های تر ( :)Wet Cellکه دارای الکترولیت مایع هستند.
باتری های خشک ( :)Dry Cellکه دارای الکترولیت ثابت خمیری شکل هستند و
رطوبت به اندازه ی عبور جریان در آنها وجود دارد.
در زمینه ی عیب یابی باتری ها عوامل مختلفی می تواند باعث بوجود آمدن عیب شده
باشد.
از جملة این عوامل می توان به موارد ذيل اشاره كرد:
	•اتصال کوتاه شدن یک یا تعدادی از سلول های باتری

	•سولفاته شدن باتری که در اثر تغییر ناگهانی ولتاژ عموم ًا اتفاق می افتد .ولتاژ
ناگهان افت می کند و به کندی باال می آید.

	•برابر نبودن سطح چگالی در سلول ها
امروزه ابزاری نیز به منظور عیب یابی باتری ها در دسترس می باشند که این امکان را
فراهم می آورند تا بتوان موارد یاد شده را براحتی تشخیص داد.
	•کم بودن سطح الکترولیت یا آب مقطر

	•باال آمدن یا لب ریز شدن سطح الکترولیت یا آب مقطر

	•پدید آمدن لجن در باتری ،باید به یاد داشت که نقطه و محدوده ای که در
آن لجن پدید
م����ی آی���د
رسانای قوی
ا لکتر یسیته
می باشد.

چاپ
برای
مقاالت خود در زمینه تجهیزات تعمیر گاهی
با ما تماس بگیرید
مقاالت با نام نویسنده در نشریه چاپ
خواهد شد.
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